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IV. TŘÍDA OFS HODONÍN

kontakt: 

tel.: +420 602 565 924
lebduska.jiri@seznam.cz

J.P. Plast, s.r.o.

PRÁVĚ ZDE

 MŮŽE BÝT 

VAŠE REKLAMA

HLAVNÍ ROZHODČÍ: PAN  Straka

DELEGÁT OFS:                                                                   

SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

7.kolo Bohuslavice - Prušánky B NE 20.9.2009 16:00

TJ SOKOL BOHUSLAVICE

SPONZOR UTKÁNÍ
DIESEL CAR

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN

Podlužan Prušánky B-
STADION: TJ SOKOL BOHUSLAVICE

Autobazar Diesel Car s.r.o.
Nerudova 241;697 01 Kyjov
Mobil: +420 777 327 771, 
 www.dieselcar.cz
E - mail: info@dieselcar.cz

kč20

PŘÍŠTÍ DOMÁCÍ ZÁPAS 9.kolo Bohuslavice - FC Vracov B 4.10.2009 15:30

NEZAPOMEŇ: 29.8.2009 OD 15H NA HŘIŠTI UKONČENÍ PRÁZDNIN

cena programu

E - mail: info@dieselcar.cz
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ROZHOVORY

ING. MIROSLAV KRÝSA

AUTOR ZPRAVODAJE

ING. JIŘÍ LEBDUŠKA

6) S čím máte jako tým největší problémy?

Sebekázní!!!!

7) Co tvůj syn Pavel (Pája). Bude z něj taky 
takový fotbalový bojovník? Snažíš se ho vést k 
fotbalu?

Fotbal ho zatím baví a doufám, že bude lepší než já.

GALETKA LADISLAV ( předseda klubu )

strana   -strana   -

SLOVO PŘEDSEDY TJ SOKOL 

HODNOC. UTKÁNÍ
MOŘICKÝ VLADISLAV

HODNOC. UTKÁNÍ
SUŠÁNEK MARCEL

Přeji krásný fotbalový zážitek všem fanouškům 
bohuslavické kopané. A dovolte mi na našem stadionu 
přivítat hráče, funkcionáře a fanoušky hostujícího celku 
a popřát Vám příjemný sportovní zážitek.

AUTORSKÝ TÝM ZPRAVODAJE TJ SOKOL BOHUSLAVICE

8) Tvoje žena Katka, teď i dcerka jsou tvoji velcí fandové. Nechybí 
téměř na žádném zápase. Slízneš si to někdy doma po špatném výkonu? A 

9) Je něco, co by jsi nám chtěl na sebe prozradit? Třeba nějaký tajný 
fotbalový sen?

V�naší lize fandím Slavii. Jinak hráče favorita nemám.
SPONZOR DNEŠNÍHO UTKÁNÍ

10) Jaký je tvůj nejoblíbenější mančaft a hráč?

Autobazar Diesel Car s.r.o.
Nerudova 241;697 01 Kyjov
Mobil: +420 777 327 771, 
 www.dieselcar.cz

Sponzora zajistil

Bavlnka Robert

V ruce držíte nový předzápasový zpravodaj TJ SOKOL BOHUSLAVICE. Tento zpravodaj slouží 
zároveň jako vstupenka, každý zpravodaj je opatřen číslem. 
O poločase se budou losovat čísla zpravodajů a štastní výherci si odnesou hodnotné ceny, 
které věnovali lidé a firmy, jimž není bohuslavický fotbal lhostejný.

SLOVO AUTORA
V minulém kole jsme vydřeli remízu v Hrubé Vrbce 0:0. Skvěle zachytal brankář Martin Bednařík 
a náš kanonýr Ladík mlčel. Stínem tohoto zápasu je zranění našeho playmakera M.Indrucha, 
který si podle všeho do konce sezóny nekopne. Dnešním utkáním uzavřeme první polovinu 
soutěže, doufejme že vítezně, a do druhé poloviny, kde nás čekájí mnohem silnější týmy, 
nastoupíme dobře naladěni.

téměř na žádném zápase. Slízneš si to někdy doma po špatném výkonu? A 
naopak po dobrém výkonu je sladká odměna?

To radši nebudu komentovat. Ale Terezka (dcerka) mě vždy po zápase vítá 
s�úsměvem. 

Chtěl bych si zahrát mistrovský zápas v�jednom mužstvu s�Pájou. Doufám, že 
se nám to podaří.

Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

 www.dieselcar.cz
E - mail: info@dieselcar.cz
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POZ Z V R P B
1 6 5 1 0 16
2 6 5 1 0 16
3 6 4 1 1 13
4 6 3 2 1 11
5 6 3 2 1 11
6 6 3 1 2 10
7 6 3 0 3 9
8 6 2 2 2 8
9 6 2 2 2 8
10 6 2 0 4 6
11 6 1 2 3 5
12 6 1 0 5 3

  7 :   6

 20 :  11
 13 :   7
  9 :   3
 10 :   5

 10 :  11

Bohuslavice              

 13 :  14
  4 :  16

Čejč                    

FC Vracov B             
Hr.Vrbka                
St.Poddvorov B          
Lipov B                 

FK Dubňany B            
Vřesovice               
FK Šardice B            
Žeravice                

 15 :   6

 14 :  13
 11 :   5

Vnorovy B               
Bukovany                

SKÓRE
 17 :   3

TÝM

TJ SOKOL BOHUSLAVICE "A MUŽSTVO"

Nebudu ho kritizovat, tak jako on mě. (bratr Josef o Pavlovi řekl něco v�tom 
smyslu, že je Pavel lenoch. Pozn. autora) Na hřišti se občas pohádáme, ale po 

IV. TŘÍDA OFS HODONÍN
1) Pavle, jaká byla až doposud tvoje fotbalová kariéra? Hrál jsi vždy jen 
v Bohuslavicích?

10 otázek pro Pavla Horáčka
strana   -

Od 16 ti let jen v�Bohuslavicích. Dříve to nešlo, protože 
nebyly v�Bohuslavicích mládežnické celky.

2) Na které okamžiky nejraději vzpomínáš?

Když jsem mohl nastoupit v�mistrovském zápase se svým taťkou, který chytal.

3) Celou kariéru hraješ s bratrem Josefem. Jak by jsi ho ve zkratce 
zhodnotil?

12 6 1 0 5 3
13 6 0 2 4 2
14 6 0 0 6 0

  4 :  16
  5 :  19
  1 :  30

Bukovany                

Archlebov               
Prušánky B              

5) Jak by jsi zhodnotil dosavadní průběh sezony?

smyslu, že je Pavel lenoch. Pozn. autora) Na hřišti se občas pohádáme, ale po 
zápase je to zase brácha.

8. kolo 27.09.2009 16:00   
FK Šardice B - Bukovany
St.Poddvorov B - Archlebov
Hr.Vrbka - Žeravice
 Vnorovy B - Lipov B
Prušánky B - FK Dubňany B
Čejč - Bohuslavice
FC Vracov B - Vřesovice

 7. kolo 20.09.2009 16:00   

FC Vracov B - FK Šardice B

Vřesovice - Čejč

Bohuslavice - Prušánky B

FK Dubňany B - Hr.Vrbka

Žeravice - Vnorovy B

Čejč - FC Vracov B     5 :  2
FK Šardice B -  Archlebov  6 :  0
Bukovany - Lipov B    0 :  2
St.Poddvorov B  - Žeravice   2 :  0
Vnorovy B  - FK Dubňany B    5 :  2
Hr.Vrbka  - Bohuslavice    0 :  0
Prušánky B   - Vřesovice   2 :  2

Minulé kolo

4) Jsi jeden z největších bojovníků týmu. Jak to děláš, že máš pořád 
tolik sil?
Jako bojovník si nepřipadám. Hraji, jak ostatní. A když máte tak krásnou ženu 
jako já, tak máte sil na rozdávání. 

Zatím jsou výhry povinné. Hrálo se z�mužstvy ze spodu tabulky.

Žeravice - Vnorovy B

Lipov B - St.Poddvorov B

Archlebov - Bukovany
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FOTO G ŽK ČK
BRANKÁŘI

OBRÁNCI

strana   -

OD.Z.

6 0

0

GRUFÍK MAREK

0

6

0

3 2

MASTNÝ JOSEF

0

30 0

No Pája byl vždycky výborný. A na Pavla jsem, aspoň doufám hodnější, než na 
tebe Miro je Verča.
6) Jakému sportu jsi se věnovala ty? 

0

strana   -

BEDNAŘÍK MARTIN 26.2.1979 3

FLAJZAR JAROSLAV 26.4.1973 5

0

LEBDUŠKA JIŘÍ (A) 16.9.1981

0

0HORÁČEK JOSEF 6

0

SOUPISKA TJ SOKOL "A MUŽSTVO" 

0 121.3.1981

0

NAROZEN

18.4.1992 6

Ještěže nejsi profi novinář. Tato otázka se ti vážně nepovedla!
7) Od „Valné hromady“ působíš jako „kulturní referentka“ v Bohuslavicích. 
Dětský den se všem líbil! Baví tě zatím tato práce?
Dík moc za pochvalu. Baví, nebaví, něco se tady dělat musí. Ale to víš, že mám 
radost, když se daří.
8) Na jaké další akce se můžeme těšit?

Tato sezona je zatím výborná, z�mého pohledu. Co 
si myslí trenér je jiná věc. Spokojená jsem, i když 
Pavel zatím v�mistráku gól nedal! Trenér to svádí 
na mě, ale já Pavla netrénuji. Aspoň ne na hřišti. 

5) Dokážeš doma Pavla za výkon pochválit a 
naopak zkritizovat? A co Páju? 

5.5.1972

ZÁLOŽNÍCI

HLAVÁČ JOSEF 16.10.1963

ŠIMEČEK JAN

0

0

3

0

HORÁČEK PAVEL

0

0

0

0

21.4.1983

22.11.1976

30.1.1986

DITRICH MILAN

CHVÁTAL JAROSLAV 7.1.1988

PAŘÍZEK ROBERT 1

0VALENTA VAŠEK 0

3

0

00

1

1

5

06

ŠRŮTKA IGOR

Mirečku, to je tajný. A já být tebou, tak to ani nechci vědět!!!! A to si nedělám 
prdel. :-)

0

9) Teď jsi na mateřské dovolené s dcerkou Terezkou. Užíváš si to? Který 
sport by jsi chtěla, aby ona zkusila?

0

1

1 0

1

0

SLÁMA IGOR 1 0 021.5.1981

0 0

4

12.10.1991 5

4.9.1978

Mateřskou dovolenou si užívám jako každá jiná 
maminka. Jsem ráda, že mám zdravé, šťastné a 
nejkrásnější děti. A ten sport nechám na 
Terezce, ať se rozhodne sama. Ale snad to 
nebude nějaká šílenost.
10) Můžeš nám  na konec prozradit nějakou 
pikantnost nebo zajímavost z pohledu ženy, která 
sleduje fotbal v Bohuslavicích? Co si třeba s 
ostatními manželkami a přítelkyněmi říkáte při 
zápasech?

8) Na jaké další akce se můžeme těšit?
Chceme tu mít zase pěkné hody. Určitě bude „Maškarák“, Den dětí a o prázdninách to 
zase rozjedeme. Ale budou další akce, na které se můžeme všichni těšit.

0

15.9.1987 5

0

27.4.1973 1

3 0030.1.1986

INDRUCH MICHAL

ŠRŮTKA IGOR

5
Rozhovor přípravil: Miroslav Krýsa

01
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FOTO G ŽK ČK

ÚTOČNÍCI

0

0 0

VEDOUCÍ MUŽSTVA1.ASISTENT
RIEDL

VLADIMÍR
11.9.1958

SUŠÁNEK
MARCEL 
8.2.1971

28.3.1987 0

0

NAROZEN OD.Z.

13.4.1979 6

8 0

10 otázek pro fanynku Katku Horáčkovou

6

KRÝSA MIREK (C)

strana   -

MOŘICKÝ 
VLADISLAV

13.7.1968

NAVRÁTIL LADISLAV

VEPŘOVSKÝ PETR 5.3.1975

16.12.1977

3 0 1 0

3

2.ASISTENT

BAVLNKA
ROBERT
27.6.1957

TRENÉR
REALIZAČNÍ TÝM

BÁBÍČEK MARTIN

0

1) Katko, na fotbal v Bohuslavicích 
chodíš pravidelně několik let. Je nějaká 
sezona nebo zápas, na který si ráda 
vzpomeneš?
Na fotbal chodím opravdu už mnoho let. 
Vlastně od začátku, co jsem začala s�Pavlem 
chodit. A to už je let!!! První, na co jsem si 
vzpomněla byl zápas v�Dubňanech (asi 3 roky 
zpátky). Když náš pomezní Roman Žižlavský 
s�trenérem Lubošem Vaníčkem rozbili 
praporek. Musela se kupovat nová sada a platit 
pokuta. A Pavel dostal jednu ze svých 
červených karet. I když se prohrálo, tak si 
myslím, že na tento zápas hodně lidí vzpomíná.

2) Ještě minulou sezonu jsi chodila fandit Pavlovi (manželovi) na fotbal 

3

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽI IV.TŘÍDA PODZIM 2009
1.kolo NE

2.kolo NE

3.kolo NE

4.kolo SO

5.kolo NE

6.kolo NE

7.kolo NE

8.kolo NE

9.kolo NE

10.kolo NE

11.kolo NE

6.9.2009 16:30

Archlebov - Bohuslavice 0:8 (0:3) 16.8.2009 16:30

BYAS TRADE

23.8.2009 16:30

 Starý Poddvorov B - Bohuslavice  0:1 (0:1)

Hr.Vrbka - Bohuslavice 0:0 13.9.2009 16:00

DIESEL CAR
Sokol Čejč - Bohuslavice 27.9.2009 16:00

Vřesovice - Bohuslavice

Bohuslavice - FK Šardice B 18.10.2009 15:00

9.8.2009 10:00

Bohuslavice - Bukovany 3:0 (2:0)

11.10.2009 15:00

STOLAŘSTVÍ JEŘELA

29.8.2009 16:30

4.10.2009 15:30

Lipov B - Bohuslavice 2:3 (1:3)

Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B 2:1 (2:0)

Bohuslavice - FC Vracov B

SPONZOR

Bohuslavice - Prušánky B 20.9.2009 16:00

2) Ještě minulou sezonu jsi chodila fandit Pavlovi (manželovi) na fotbal 
dospělých a Pájovi (synovi) na žáky. Prožíváš hodně zápasy, když je vidíš 
na hřišti?

To víš, že jo. Vždycky trnu, když vidím našeho hráče „válet se po zemi“, že je to Pavel. 
Ale už je to dlouhou, kdy jsem ho vezla na pohotovost. Naposledy jsem jela s�Lubinem 
Maleňákem po zápase s�Lipovem „B“. Doufám, že jsem to nezakřikla!!!!!!! No a co se 
jednalo o Páju, tak to byly větší nervy. Když jsem ho viděla v�tom STRAŠNĚ velkém 
dresu, jak se nebojácně vrhá do souboje se soupeřem, který byl jednou tak větší a 
starší, tak mu šla hned pomoct. Ale doufám, že jednou budu klidnější a Pája dokáže 
taky nenápadně vrátit faul jako taťka. (Tím nemyslím, aby ho měl pořád za vzor.)

3) Mrzí tě, že v Bohuslavicích žáci zanikli? Myslíš, že se opět podaří dát 
dohromady žákovský tým?
Mrzí mě to, ale zase na druhou stranu vím, že se to tak dál dělat nedalo. Pár zápasů 
jsem žáky odvozila. A aby se na poslední chvíli jezdilo po dědině a sháněly děcka, které 
nemají zájem hrát, tak to opravdu člověka nebaví. Chce to změnit přístup rodičů, 
Sokolu a hlavně naučit děti chtít hrát. Byla bych moc ráda, kdyby se to podařilo.

4) Jak se ti líbí současná fotbalová sezona mužů? Jsi s jejich výkony 12.kolo NE

13.kolo NE

14.kolo NE 8.11.2009 14:00

Bohuslavice - FK Dubňany B

1.11.2009  14:00

25.10.2009 14:30

Bohuslavice - Lipov B

Žeravice - Bohuslavice

4) Jak se ti líbí současná fotbalová sezona mužů? Jsi s jejich výkony 
spokojena? 
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7.kolo-Bohuslavice - Prušánky B
PŘEDSTAVENÍ SOUPEŘE

5.kolo-Bohuslavice - SK Agro Vnorovy B 2:1 (2:0)

strana   -

OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝMI KOLY MUŽI DNEŠNÍ UTKÁNÍ

Dnes nás čeká houževnatý soupeř s konce 

tabulky. Hlavně jeho těsné výsledky z Čejčem a 

Šardicemi naznačují, že nás dnes nic lehkého 

nečeká.

Sestava:    Bednařík (B)
                  Pařízek
Horáček Josef    Lebduška     Valenta
Šimeček/65.Hlaváč    Indruch   Horáček Pavel/90+2.Bábíček
                      Flajzar
          Krýsa (C)        Navrátil/69.Vepřovský
V 5. soutěžním kole jsme doma přivítali celek SK Agro Vnorovy B. Dle mých předpovědí se mělo jednat o těžký 
zápas s houževnatým soupeřem, na naší straně však měla být psychická výhoda – celek Dubňany „pouze“ 
remizoval se Starým Poddvorovem B, kde jsme my doslova vydřeli vítězství 1:0 a v případě naší výhry jsme mohli 
v tabulce IV. Třídy poodskočit o 2 body, což se může v konečném součtování jen hodit.
Na střídačce: Dittrich Milan       Zápas řídil rozhodčí Zdeněk Zemánek
Telegraficky z průběhu zápasu:
Již ve 2´ jsme se dostali do slibné šance, Indruch kope přímý volný kop ze vzdálenosti cca 18m a hostující 
brankář vytěsňuje střelu na roh. Hra se přelévala na obě strany se spoustou nepřesností. V 10´ kope soupeř 
přímý volný kop z pravé strany a velmi přesnou a tvrdou střelu bravurně likviduje Bednařík. V 12´ se postupným 
útokem dostáváme na polovinu soupeře, soupeřova obrana kupí jednu nepřesnost za druhou a akci ukončuje 
Flajzar střelou nad soupeřovu bránu.V 17´ další přímý volný kop od Michala Indruch končí těsně nad. V těchto 
fázích jsme dostali soupeře pod velký tlak, avšak na zakončení nám chybělo více klidu a rozvahy. Soupeř se 
dostával jen občasným výpadům, které vždy spolehlivě končili v náručí Martina Bednaříka, který byl bezesporu 

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA

dostával jen občasným výpadům, které vždy spolehlivě končili v náručí Martina Bednaříka, který byl bezesporu 
nejlepším hráčem v poli. V koncovce se vůbec nedařilo Mirku Krýsovi –spálil hned několik „tutových“ šancí, které 
mu připravil Michal Indruch. Naštěstí se do famózní střelecké pohody probudil Ladik Navrátil, který ke konci 
prvního poločasu započal „úřadovat“. Nejprve zakončil rohový kop přesnou hlavičkou k tyči soupeřovy brány (1:0) 
a pak po dalekonosné pumelici Jirky Lebdušky, která zazvonila o tyč soupeřovy svatyně, s jistotou zasunul vedle 
již ležícího brankáře hostí (2:0).
V úvodu 2. poločasu soupeř zvýšil svojí útočnou aktivitu ve snaze korigovat výsledek, ale jeho útočná snaha přišla 
vniveč. Druhý poločas byl z naší strany doslova festivalem promarněných šancí - 55´ opět se nám daří rozebrat 
soupeřovu obranu – Navrátil však netrefuje prázdnou branku. Následně je stažen ze hry společně s Honzou 
Šimečkem a jsou nahrazeni čerstvým duem – Vepřovský, Hlaváč. Prvně jmenovaní dostává přímo na hlavu výstavní 
centr od Indruch avšak jeho hlavička končí v náručí domácího brankáře. V 76´ Indruch individuálně proniká do 
soupeřova pokutového území a Vepřovský opět míjí, tentokrát polovysokou střelou. Hosté se snažili zvýšeným 
tlakem o vstřelení branky – to nám však vyhovovalo, naše brejky byly velmi nebezpečné, ale bohužel jsme nebyli 
schopni skórovat. 80´ - vyrážíme do přečíslení 4 na 2, Indruch ideální přihrávkou nachází opět Petra 
Vepřovského a ten i na potřetí neproměňuje (nutno podotknout, že Petr hrál oba zápasy bez brýlí což jej značně 
hendikepovalo). 72´ - opět se vyznamenává Martin Bednařík, který likviduje hned 2 těžké střely po sobě. 
Soupeřův tlak sílí a v 73´ po závaru před naší brankou Pepa Horáček odkopává míč přímo na nohu soupeřova 
útočníka a ten střílí gól. Martin nemohl zasáhnout, protože měl zcela zastíněný výhled (2:1). Od tohoto okamžiku 
jsme se už jen bránili a výjimkou je snad jen dalekonosný pas Indruch na Pavla Horáčka, kterému v rozhodujícím 
okamžiku míč uskakuje a střílí vysoko nad soupeřovu branku. Závěr zápasu jsme nezvládli hlavně po psychické 
stránce, z mužstva se stala doslova horda si nadávajících a rozzlobených chlapů. Výsledek jsme sice uhájili, ale 
tento doslova zkrat našeho mužstva byl řešen ještě na dvou následných trénincích.
ŽK: Pavel Horáček                 G: Navrátil 2*

                BEDNAŘÍK MARTIN      www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz
                     26 HLASŮ                CELKEM BYLO 45 HLASŮ (VNOROVY B)

                      VÍTĚZ            HLASOVÁNÍ O NEJLEPŠÍHO HRÁČE NA
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HRUBÁ VRBKA - BOHUSLAVICE
Děkujeme za fair play hru, to chci říct v první řadě. Šardice i Vracov hráli 
lepší fotbal než Vy!!! Ale vy jste první a vo tom to je. Nezáleží ani tak na hře, 
ale na tom, kdo dá víc branek a zvítězí. My jsme přehráli Vřesovice, ale 
prohráli jsme 2:0. Hrajeme slušný fotbal, ale nejsme schopní dat góla. Myslím, 
že jsme přehráli i Vás, přesto jsme branky nedali. Máte super brankáře a i 
útočnici byli hodně nebozpeční. Remíza je podle nás zasloužená. I když to 
bereme jako ztrátu dvou bodů. Rozhodčí pískal skvěle, což je na tuto třídu 
vyjmečné... Přejeme Vám hodně štěstí do dalších zápasů a máte pochvalu za 
krásný web. My ho budeme mít dokončený během zimy a snad se aspoň trochu 
kvalitou přiblíži tomu Vašemu. Děkujeme za krásný fotbal, korektní fanoušky a 
nezáludné hráče.

S pozdravem: kapitán HV - Stanislav Horák 
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6.kolo-Hr.Vrbka - Bohuslavice 0:0
Sestava:        Bednařík (B)
                      Sláma
Horáček Josef     Lebduška     Šimeček
Šrůtka     Indruch/46.Hlaváč    Vepřovský/85.Dittrich Milan
                      Flajzar/46.Grufík
                  Krýsa (C)        Navrátil
Do 6. kola jsme cestovali k nejvzdálenějšímu soupeři IV. třídy – do Hrubé Vrbky. Při nahlášené absenci řady opor 
(Pařízek – nemoc, Chvátal – započala mu sezóna v jeho hlavním sportu hokeji, Valenta – závody hasičů, Horáček 
Pavel – pracovní povinnosti) bylo zřejmé, že vítězství by bylo z říše snů, ale skutečnost nakonec předčila veškerá 
očekávání – bohužel, v tom špatném smyslu slova. K mužstvu se vrátil Igor Sláma, jemuž pracovní a rodinné 
povinnosti nedovolují startovat ani trénovat pravidelně.
Na střídačce: Mastný Josef (B)           Zápas řídil rozhodčí Tomáš Procházka
Telegraficky z průběhu zápasu:
Hra byla od počátku velmi neurovnaná, plná nepřesností a tragičností v koncovce – nutnou podotknout, že na obou stranách. 
Soupeři nastoupil do zápasu rezervní brankář a my jsme toho bohužel nedokázali využít. Hra se přelévala z jedné strany na druhou 
a troufám si tvrdit, že byla pro hráče až příliš vyčerpávající. Naše útočné akce se buď nedočkaly zakončení anebo byly zakončeny 
velmi nepřesně. Obě mužstva se úporně snažila trefit soupeřovu branku, ale nedařilo se. Za zmínku stojí 20´, kdy Navrátil sebral 
odražený míč, posílá centr po zemi na Krýsu avšak ten nemá dostatek klidu na zakončení a střílí mimo branku. Na opak v 39´ 
rozhodčí přes signalizaci našeho postranního asistenta nepíská ofsajd (který nenastal, protože se zapomněl vysunout Honza 
Šimeček), hráči nepochopitelně přestávají hrát a jako školáčci ve škole se hlásí a pokřikují na rozhodčího, Soupeřův útočník nikým 
neatakován proniká až k našemu brankáři a ten fantastickým zákrokem likviduje. Ke cti pana rozhodčího musím podotknout – že na 

HODNOCENÍ UTKÁNÍ ZE STRANY SOUPEŘŮ

neatakován proniká až k našemu brankáři a ten fantastickým zákrokem likviduje. Ke cti pana rozhodčího musím podotknout – že na 
tuto skutečnost (hraje se, dokud neodpíská) hráče před zápasem upozorňoval! Těsně před koncem poločasu se po regulérních 
soubojích takřka současně zraňují Michal Indruch i Jarda Flajzar. Poločas tedy končí smírnou remízou 0:0.
O poločasové přestávce jsem oba výše jmenované nuceně střídal Grufíkem a Hlaváčem. Do středu hřiště byl přesunut Vepřovský a 
na jeho místo byl postaven právě Grufa, který ač gólman, odvedl ve 2. poločase obrovský kus obranné práce. Pokyn do druhého 
poločasu byl jednoznačný – neutrpět debakl a neodjet s ostudou! O tom, že moje obavy nebyly liché, jsme se přesvědčili hned v 1´ 
druhého poločasu, kdy Vepřovský vykopával míč z vlastní branky po závaru. Soupeř se do nás pustil naprosto bez respektu a bylo 
jen otázkou času, „kdy to tam spadne“. Pro soupeře však bohužel – doslova začal čarovat Martin Bednařík v brance, a když už 
přece jen došlo k jeho překonání, pak mu pomohla tyč naší branky. Soupeř se soustředil jen na útok a naší nadějí byly jen velmi 
zřídla realizované brejky, které ovšem končily katastrofální koncovkou. 63´ - bleskový výpad po ose Grufík – Navrátil – Krýsa 
končí Mirkovou střelou mimo. 65´ - další brejk, po pravé straně hřiště zatahuje Igor šrůtka, vysílá centr na Krýsu, ten jde do 
souboje s domácím brankářem a střela končí mimo branku. 76´ - Hlaváč vysílá kolmici na Krýsu a ten zakončuje do náručí 
domácího brankáře. Zápas končil zoufalým úsilím domácích vstřelit vítěznou branku, ale naštěstí pro nás se jim to nepodařilo a my 
si odvážíme velmi cennou bezbrankovou remízu.
Stínem zápasu je zranění Michala Indrucha – v okamžiku, kdy píši toto hodnocení (pondělí cca 17:30) má Mišák již po operaci a 
podle nejstřízlivějších odhadů jej čeká minimálně 6 týdenní odpočinek. Raději se smiřme s tím, že Michal již do konce podzimu 
nenastoupí. Přeji mu za celé mužstvo brzké uzdravení a co nejkratší sportovní absenci, protože všichni víme, jak má sport a nejen 

fotbal moc rád.

Slova závěrem:
Přišli jsme o nejtvořivějšího hráče (jedinou šancí je získat na hostování Luboše Měsíčka  ze Slavoje Moravany – 
jednání již byla započata). Mirku Krýsovi se prostě nedaří, Ladik Navrátil předvedl jeden z nejhorších výkonů 
pod mým vedením. Václav Valenta se pro naše pojetí hry stává nepostradatelným. Chybí nám výbušná síla Jardy 
Chvátala. Petr Vepřovský by si měl konečně uvědomit, že bez tréninků je nemožné se zapracovat do mužstva. A 
ostatní? Až na jednu výjimku nás čekají těžké zápasy, a já opakuji, že naše vedení v tabulce IV. Třídy je jen 
optickou záležitostí a jako hráči se máte ještě hodně co učit, než z vás budou fotbalisti. Taktika je pro vás cizí 
slovo. Oba tréninky očekávám s maximální možnou účastí.

PŘÁNÍ BRZKÉHO UZDRAVENÍ
Náš playmaker Mišák Indruch podstoupil dne 14.9.2009 operaci kolene, která 

ho vyřadí na nejméně 6 týdnu. Přejeme co nejrychlejší uzdravení.

slovo. Oba tréninky očekávám s maximální možnou účastí.

ŽK: Lebduška, Vepřovský, Grufík
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Autobazar Diesel Car s.r.o. Kyjov
Nerudova 241;697 01 KyjovNerudova 241;697 01 Kyjov

Mobil: +420 777 327 771, +420 777 191 051
 www.dieselcar.cz   ; E - mail: info@dieselcar.cz


